วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง

รับรองงบการเงิน การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล และแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบกลับเข้าดารงตาแหน่ง

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์

ตามทีบ่ ริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน) ("บริ ษทั ") ได้จดั ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครัง้ ที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติทป่ี ระชุมทีส่ าคัญ สรุปได้ดงั นี้
1.

อนุ มตั ริ บั รองงบการเงินของบริษทั สาหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งผ่านการสอบทาน
จากผูส้ อบบัญชีแล้ว

2.

อนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล จากผลการดาเนินงานของบริษทั ตามงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี
กาไรขาดทุน สาหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั แล้ว ในอัตราหุน้ ละ 1.25 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 1,920 ล้านบาท โดยจ่ายจากกาไรสุทธิในปี ส่วน
ทีไ่ ด้หกั ผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบนั ซึ่งผูถ้ อื หุน้ ประเภทบุคคลธรรมดา
ไม่ได้รบั เครดิตในการคานวณภาษีเงินปั นผล
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั กาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิรบั เงินปั นผลระหว่างกาล (Record Date)
ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ถือหุน้ ของบริษทั ผ่านบัญชีหลักทรัพย์ซง่ึ เปิ ดไว้โดยตรงกับ The Central Depository (Pte) Limited
(“CDP”) (“ผูฝ้ ากหลักทรัพย์”) หรือบุคคลซึ่งมีหุน้ ของบริษทั อยู่ในบัญชีหลักทรัพย์ซง่ึ เปิ ดไว้กบั ตัวแทนรับฝาก
หลักทรัพย์ (Depository Agents) ณ เวลา 17.00 น. (ตามเวลาสิงคโปร์) ของวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 มี
สิทธิได้รบั เงินปั นผลระหว่างกาลนี้
บริษทั จะจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในวันที่ 8 ธันวาคม 2564

3.

ที่ประชุมมีมติอนุ มตั แิ ต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่ งอีก
วาระหนึ่ง และกาหนดดารงตาแหน่ งคราวละ 2 ปี โดยให้มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 16 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีรายชื่อ
ดังต่อไปนี้
(1) นายเกรียง
ยรรยงดิลก
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(2) นายสมัชชา
โพธิถาวร
์
กรรมการตรวจสอบ
(3) นางสาวอานุสรา จิตต์มติ รภาพ
กรรมการตรวจสอบ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตชิ ยั สินเจริญกุล)
กรรมการ
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F 24-1
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดาเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 8
พฤศจิกายน 2564 ได้มมี ติดงั ต่อไปนี้
 แต่งตัง้ / ต่อวาระ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
 กรรมการตรวจสอบ
คือ (1) นายเกรียง ยรรยงดิลก
(2) นายสมัชชา โพธิถาวร
์
(3) นางสาวอานุสรา จิตต์มติ รภาพ
โดยการแต่งตัง้ /ต่อวาระ ให้มผี ล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564
 กาหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
...............................................................................................................................................................
..................................................................................................................
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกอบด้วย:
1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายเกรียง ยรรยงดิลก
วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 2 ปี
2. กรรมการตรวจสอบ
นายสมัชชา โพธิถาวร
์
วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 2 ปี
3. กรรมการตรวจสอบ
นางสาวอานุสรา จิตต์มติ รภาพ วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 2 ปี
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายวิทวัส กรุงแทนเมือง
พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัตขิ องกรรมการตรวจสอบจานวน - ท่านมาด้วย โดยลาดับที่ 1 มีความรู้
และประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทาหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
กาหนด / เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
(1) สอบทานให้บริษทั และบริษัทย่อย มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง น่ าเชื่อถือ และเพียงพอตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยการประสานงานกับผูส้ อบบัญชีภายนอก และผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบ
จัด ท ารายงานทางการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญ ชีสอบทานหรือ
ตรวจสอบรายการใด ๆ ทีเ่ ห็นว่าเป็ นเรื่องสาคัญและจาเป็ นในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั และ
บริษทั ย่อย
(2) สอบทานให้บริษทั และบริษทั ย่อยมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ที่เ หมาะสมและมีป ระสิท ธิผ ลและพิจ ารณาความเป็ น อิส ระของหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
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(3) สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
(4) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และถอดถอนบุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระ น่าเชื่อถือ มีคุณสมบัตทิ ไ่ี ด้รบั การ
ยอมรับและเป็ นผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เพื่อทาหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้า
ร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
(5) พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน รายการกับบุคคลทีม่ สี ่วนได้เสีย หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ เพื่อให้ม ั ่นใจว่ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
(6) จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของ บริษทั ฯ ซึง่ รายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
ก) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของ รายงานทางการเงินของ บริษทั ฯ
ข) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ
ค) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอ้ กาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมาย ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
ง) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
จ) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎ
บัตร (Charter)
ซ) รายการอื่นทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทราบภายใต้
่
ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
(7) ดาเนินการตรวจสอบภายในและพิจารณาผลการตรวจสอบใดๆ ทีส่ าคัญ และ/หรือหารือกับผูส้ อบบัญชี
เกีย่ วกับผลการตรวจสอบดังกล่าวและรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง ทราบ ใน
กรณีท่มี ีเหตุอนั ควรสงสัยว่าจะมีการกระทาผิดหรือทุจริต หรือมีการฝ่ าฝื นกฎหมายหรือระเบียบของ
ประเทศไทยหรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือระเบียบอื่น ซึง่ การกระทาผิดหรือการทุจริตหรือการ
ฝ่ าฝื นดังกล่าวมีผลหรือน่ าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อผลการดาเนินงานหรือสถานะทางการเงิน
ของบมจ. ศรีตรัง
(8) สอบทานและอนุมตั กิ ฎบัตรของสานักตรวจสอบภายใน และมีการสอบทานความเหมาะสมอย่างน้อยปี ละ
1 ครัง้
(9) สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน และการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายตรวจสอบภายใน
(10) สอบทานความร่วมมือทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯให้แก่ผสู้ อบบัญชี
(11) สอบทานระบบการบริหารความเสีย่ งให้เป็ นไปอย่างรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ม ั ่นใจว่า
มีระบบการควบคุมทีเ่ หมาะสมและเพียงพอต่อความเสีย่ งด้านการทุจริตทีอ่ าจเกิดขึน้
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(12) สอบทานการปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
(13) รายงานผลการดาเนินงานเกีย่ วกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
บริษทั อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้
(14) ประเมินผลการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
(15) ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
บริษทั ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดงั นี้
1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์กาหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์
กาหนด

ลงชื่อ ............................................................. กรรมการ
( นายกิตชิ ยั สินเจริญกุล )

ลงชื่อ ............................................................. กรรมการ
( นายวีรสิทธิ ์ สินเจริญกุล )
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